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Dobre rady 
Podolog Agata Dobrodziej

Dzień dobry Panie Dzięcioł ! Dobrze, że udało się Panu dotrzeć.

Dzień dobry Pani Agato.

Cieszę się, że do Pani trafiłem. Byłem 
u lekarza rodzinnego z powodu mojego 
biodra. Pan doktor powiedział, że 
w gabinecie podologicznym otrzymam 
pomoc na moje suche stopy.

Zaraz obejrzę Pana stopy.

Panie Dzięcioł, Pan ma pękające pięty w stanie zaawansowanym. 
Boli Pana podczas chodzenia albo swędzą Pana stopy?

Jakoś jest, czasem trochę boli, tak. 
Wie Pani, na starość coś tu 
szczyknie coś zaszczypi i tak dalej...

Musimy to podleczyć, bo inaczej 
skóra będzie jeszcze bardziej pękała 
i może dojść do infekcji.

Jak może Pani temu zaradzić?

Po moczeniu stóp najpierw usunę 
zmiękczoną warstwę rogową.

Tak Panie Dzięcioł, może się Pan 
teraz obrócić na brzuch?

Co – Pani wymaga ode mnie 
akrobatyki. Jak Pani widzi jestem 
przystojnym facetem !

Nie ma problemu, pomogę Panu. 
Już lepiej?

Tak, powinno się udać, dziękuję.
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Czy jest Pan uczulony na propolis albo na kit pszczeli?

Nie jestem alergikiem.

Super, wobec tego nałożę Panu 
opatrunek okluzyjny. Uszczelnię go 
plastrem przy piętach żeby maść 
Schrundensalbe lepiej się wchłonęła.

peclavus® PODOcare Schrundensalbe jest certyfikowanym, naturalnym 
kosmetykiem i działa silnie nawilżająco, czyli jest idealną maścią na pękającą skórę. 
Opatrunek proszę zostawić tak długo jak będzie to możliwe, jednak maksymalnie 
48 godzin. Czy musi Pan dzisiaj dużo chodzić albo jeździć samochodem?

Nie, moja córka zaraz po mnie 
przyjedzie.

Ach, wie Pani co, ja z ledwością mogę 
sięgnąć swoich stóp.

Wobec tego polecam Panu peclavus® 
Schrunden Stick – szty� na pękające 
pięty. Jest bardzo praktyczny i łatwy 
w stosowaniu.

Wystarczy przyklęknąć na krześle 
i pochylić się nieco do pięty. Regularna 
pielęgnacja skóry jest bardzo ważna. 
Tak samo jak dużo pić i chodzić 
w odpowiednio dużym obuwiu.

Skąd biorą się takie pęknięcia?

Pęknięcia często powstają gdy skóra 
traci swoją elastyczność i gdy powstaje 
ucisk. Również zimno i odwodnienie 
mogą do tego prowadzić, albo takie 
choroby jak łuszczyca i cukrzyca.

Hmm to mnie nie dotyczy. Ja tylko 
jestem w wieku, kiedy mogę 
zapomnieć o nakremowaniu stóp.

Panie Dzięcioł, proszę przetestować 
szty� Schrunden Stick, a po
6 tygodniach znowu mnie odwiedzić.

Tak zrobię Pani Agato, dziękuję 
serdecznie za pomoc.

Do widzenia Pani Agato.

Do widzenia Panie Dzięcioł.
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